
На основу  члана 32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ бр. 129/2007 ), 

и члана члана 42. тачка 1. Статута Општине Житиште( „Службени  лист Општине Житиште“ број 

16/2008)  Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 25. 6. 2013. године , донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

 

Члан 1. 

                Члан 4. Статута општине Житиште ("Сл. лист општине Житиште", бр. 16/2008), мења се 

тако што се додаје став 3. који гласи:  

 

„Општина има званичну web презентацију на адреси:www.zitiste.rs.“ 

 

Члан 2. 

Члан 5. став 3. статута мења се тако што се брише реч „народности“, уместо које треба да стоје 

речи „националних мањина“ 

 

Члан 3. 

Члан 10. став 4.Статута мења се тако што се после речи „Одлуком“ додају речи „Скупштине 

Општине“. 

 

Члан 4. 

Члан 13.Статута мења се и гласи: 

 

Општина има своју имовину. 

Имовина општине је јавна својина. 

Имовином општине располаже се у складу са Законом и Статутом. 

 

Члан 5. 

Члан 15. Статута мења се тако што се: 

 

у тачки 16. Статута иза речи „образовања“ додају речи „предшколског образовања и васпитања“, 

тачка 25 брише, 

тачке 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45  померају се за један редни број 

уназад; 

иза садашње тачке 45 додаје се нова тачка која ће бити тачка 45 и гласи: „уређује и обезбеђује 

функционисање система цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације, доноси план и 

програм развоја система заштите и спасавања, доноси процену угрожености и план заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама и обавља друге послове у циљу развоја система заштите и 

спасавања и система цивилне заштите, израђује планове одбране који су саставни део Плана 

одбране Републике Србије и предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у 

делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне Покрајине  Војводине 

и Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање локалне самоуправе у 

ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузимање мера потребних за 

прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; 

садашња тачка 45. постаје тачка 46. 

 



Члан 6. 

Члан 42. Статута мења се и гласи: 

 

Скупштина општине, у складу са Законом: 

1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине; 

2) доноси буџет и завршни рачун општине; 

3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада, врши наплату изворних; 

4) доноси програм развоја општине и појединих делатности; 

5) доноси планска документа из своје надлежности и акт о уређењу грађевинског земљишта 

6) доноси прописе и друге опште акте; 

7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о 

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене  законима односно Статутом 

општине и врши надзор над њиховим радом; 

9) именује и разрешава управнe и надзорнe одборe, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 

складу са Законом; 

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

11) поставља и разрешава секретара Скупштине и заменика секретара Скупштине; 

12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика 

председника општине и чланове Општинског већа; 

13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по Закону; 

14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта; 

15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са Законом којим се уређује јавни дуг; 

16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

17) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 

18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 

19) даје сагласност за употребу имена, грба и другог обележја општине; 

20) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије 

општине; 

21) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 

22) даје сагласност на програм рада јавних предузећа, установа, организација и других јавних 

служби чији је оснивач или већински власник општина; 

23) доноси годишњи програм прибављања и располагања непокретности за потребе органа 

општине; 

24) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама; 

25) покреће поступак за оцену уставности и законитости Закона или другог општег акта Републике 

Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

26) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа, организација и других 

јавних служби чији је оснивач или већински власник општина; 

27) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у 

општини; 

28) разматра извештај Савета за међунационалне односе; 

29) усваја етички кодекс понашања функционера; 

30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

31) поставља и разрешава јавног правобраниоца општине, односно одлучује о начину заштите 

имовинских интереса општине; 

32) издаје "Службени лист општине Житиште"; 

33) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом. 

 



Члан 7. 

Члан 43. Статута мења се и гласи: 

 

Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника уколико Законом или овим 

Статутом није другачије одређено. 

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 

1. доноси Статут; 

2. доноси буџет; 

3. доноси планска документа; 

4. расписује референдум; 

5. одлучује и у другим случајевима утврђеним Законом и овим Статутом; 

 

Члан 8. 

Члана 52.Статута мења се и гласи: 

 

'' Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља његову дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине''. 

 

Члан 9. 

Члан 53. Статута мења се и гласи: 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним 

пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на период од 4 године на предлог Председника Скупштине и 

може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које је дипломирани правник који 

је стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

дипломирани правник-мастер, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и 

радним искуством од најмање 5 година. 

Скупштина општине може, на образложен предлог Председника Скупштине општине, разрешити 

секретара и пре истека мандата. 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа када то 

захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и 

актима Скупштине општине. 

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као и секретар. 

Члан 10. 

У члану 56. Статута општине Житиште у ставу другом после речи ,, има“ брише се реч  ,, 

заменике“  и уписује се ,, заменика“.У ставу четвртом после речи ,, за „ брише се реч ,,заменике „и 

уписује се реч ,, заменика“ 

У члану 57. у ставу првом брише се реч,, заменицима „ и уписује реч ,, заменику“ , а у ставу 

другом брише се реч,, заменици „ и уписује реч ,, заменик“. 

Члан 58. Статута мења се и гласи: 

Председник општине: 

1. представља и заступа општину, 

2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, 

3. наредбодавац је за извршење буџета, 



4. усмерава и усклађује рад Општинске управе, 

5. доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или Одлуком Скупштине, 

6. поставља и разрешава лица које ће обављати послове инспекције и ревизије коришћења 

буџетских средстава, 

7. информише јавност о свом раду, 

8. подноси Скупштини извештај о свом раду и извршењу буџета, 

9. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности општине, 

10. одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање текуће ликвидности, који настаје 

услед неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета у складу са одредбама Закона којим 

се уређује јавни дуг, 

11. одлучује о промени апропријација у току године, у складу са Законом којим се уређује 

буџетски систем, 

12. одлучује о спровођењу годишњег програма прибављања и располагања имовине за потребе 

рада органа општине, 

13. закључује уговор прибављању и располагању стварима у јавној својини општине, 

14. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе општине и уређује услове и 

начине коришћења истих, 

15.поставља и разрешава помоћнике председника општине, 

16.доноси план јавних набавки на који сагласност  даје Општинско веће, 

17. доноси одлуку о покретању поступка јавних набавки за текућу годину, 

18. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности, 

19. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине. 

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, кад то 

захтева надлежан орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и 

актима извршних органа општине и Општинске управе. 

 

Члан 11. 

Члан 61. Статута мења се и гласи: 

 

Општинско веће: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, 

2) непосредно извршава и стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине општине, 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не доносе буџет 

пре почетка фискалне године, 

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који 

нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или Одлуком које доноси 

Скупштина општине, 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности општине, 

6) стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно 

Аутономне Покрајине, 

7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе, 

8) доноси Пословник о раду на предлог председника општине, 

9) доноси Одлуку о употреби текуће и сталне буџетске резерве у складу са Законом којим се 

уређује буџетски систем, 

10) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама и 

предузећима које се финансирају из буџета општине и на број и структуру запослених и других 

лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета општине, 

11) даје сагласност на ценовник комуналних услуга, 

 



Члан 12. 

Члан 67. Статута мења се и гласи: 

Разрешењем Председника општине престаје мандат заменику  Председника општине и члановима 

Општинског већа. 

 

Члан 13. 

Члан 71.став 1. тачка 1.  Статута мења се и гласи: 

 

Општинска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник 

општине и Општинско веће, 

 

Члан 14. 

Члан 74. став 2.Статута се мења тако што се иза речи „факултет“ додаје знак интерпункције „ , “ и 

речи „завршене мастер студије“ 

 

Члан 15. 

Члан 75. Статута мења се и гласи: 

 

Начелника Општинске управе у складу са законом поставља Општинско веће на основу јавног 

огласа, на временски период од 5 година. 

Јавни оглас за постављање начелника расписује и објављује Општинско веће. 

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као 

начелник. 

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе. 

 

 

Члан 16. 

Члан 78. Статута мења се и гласи: 

 

Председник општине поставља и разрешава помоћнике у Општинској управи који обављају 

послове из појединих области. 

Помоћници председника општине постављају се на временски период док траје мандат 

председника општине  

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су постављени и врше и 

друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. 

У Општинској управи постављају се три помоћника Председника општине. 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе се прецизирају 

послови помоћника Председника општине и критеријуми за постављење. 

 

Члан 17. 

Члан 79.Статута мења се тако што се у ставу 2. иза речи „управе“ додају речи „ уз сагласност 

Општинског већа“ 

 

Члан 18. 

Члан 86. Статута мења се и гласи: 

 



Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење аката којим ће се 

уредити одређено питање из надлежности општине, промену Статута или других аката и 

расписивање референдума у складу са Законом. 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иницијативе 

састављена у складу са Законом и ако је исту потписало најмање 5% бирача општине, који су 

уписани у бирачки списак према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког 

списка за избор одборника Скупштине општине, ако Законом или овим Статутом није другачије 

предвиђено. 

О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави 

образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога. 

Право на покретање грађанске иницијативе остварује се у складу са Законом којим се уређује 

референдум и народна иницијатива. 

 

Члан 19. 

Члан 88. Статута мења се и гласи: 

 

Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити улица, део 

насеља, подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе. 

Збор грађана сазива Председник општине, Председник Скупштине општине, председник Савета 

месне заједнице, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за који се збор сазива и 

најмање 1/4 одборника, најмање 3 дана пре дана одржавања. 

Предлог за сазивање збора може упутити орган општине надлежан за одлучивање о питању које је 

разматра на збору. 

О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној табли, 

преко средстава информисања или на други уобичајени начин. 

 

Члан 20. 

Члан 89. Статута мења се и гласи: 

 

Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти. 

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима, ако му присуствује 5% бирача према 

последњем званичном објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника 

Скупштине општине са подручја за који је збор сазван. 

Право учешћа у разматрању питања, покретање иницијатива и предлагању појединих решења 

имају пунолетни грађани. 

Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на 

подручју за које је збор сазван уколико се ради о одлукама које оптерећују њихову имовину. 

Одлуке на збору грађана се доносе већином гласова присутних грађана са правом одлучивања. 

 

Члан 21. 

Члан 95. Статута мења се и гласи: 

 

 О образовању подручја за које се образују и укидају месне заједнице или други облици 

месне самоуправе одлучује Скупштина општине , већином гласова од укупног броја одборника, уз 

претходно прибављено мишљење грађана .  

 

Члан 22. 

Члан 97. Статута мења се и гласи: 

 

Месна заједница има  својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом, 

одлуком о месним заједницама  и законом. 



 

Члан 23. 

Члан 98. Статута мења се и гласи: 

 

 Средства за рад месне заједнице су : 

 1.средства утврђена одлуком о буџету општине, укључујући и самодопринос ,  

 2.донација,  

 3.прихода која месна заједница оствари својом активношћу ,  

 Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Скупштина општине. 

Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом. 

 

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине посебно за сваку 

месну заједницу по наменама: 

1. средства за рад органа месне заједнице и за текуће трошкове 

2. средства за обављање послова који су од стране општине поверени месној заједници 

3. средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у којем 

учествују грађани. 

 

Члан 24. 

Члан 99. Статута мења се и гласи: 

 

 Одлуком Скупштине може се свим  или појединим  месним заједницама поверити вршење 

одређених  послова из изворног делокруга општине , уз обезбеђивање за то потребних средстава. 

 При  поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од  непосредног и 

свакодневног значаја за живот  становника месне заједнице. 

За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, посебно у вези са 

остваривањем права грађана може се организовати и рад општинске управе у месним заједницама. 

Послове из става 4. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује Председник општине на 

предлог начелника Општинске управе. 

 

Члан 25. 

Члан 104. Статута мења се и гласи: 

 

Заштита права општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном Законом и Статутом 

општине. 

 

Члан 26. 

Члан 107. став 1. Статута мења се и гласи: 

 

У општини се установљава заштитник грађана. 

 

Члан 27. 

Члан 110. став 2. Статута мења се и гласи: 

 

Предлог за избор заштитника грађана подноси најмање трећина одборника. 

 

Члан 28. 

Члан 111. став 2. Статута мења се и гласи: 

 

Предлог за разрешење заштитника грађана може поднети најмање трећина одборника. 

 



Члан 29. 

Члан 118. став 1Статута. мења се и гласи: 

 

 Статут,  одлуке, решења, закључци и друга акта органа општине објављују се у 

"Службеном листу општине Житиште“. 

 

Члан 30. 

                  Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу 

општине Житиште''. 

                  Након објављивања ове Одлуке Комисија  ће издати пречишћен текст Статута општине 

Житиште и исти објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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Ж и т и ш т е 

                                                                                          Председник Скупштине Општине 

                                                                                                               Ж и т и ш т е 
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